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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan salah satu unsur dasar kesejahteraan keluarga. 

Dalam memperbaiki tingkat ekomomi masyarakat , kesehatan kesehatan 

keluarga merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi, karena 

keluarga sehat akan menghasilkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas. Bila salah satu atau beberapa anggota 

keluarga mempunyai masalah kesehatan atau keperawatan, maka akan 

berpengaruh pada anggota-anggota keluarga yang ada disekitarnya, termasuk 

salah satu penyakit yang mengancam kesehatan keluarga adalah penyakit TB 

Paru. (Komang Ayu Henny,2010) 

Penyakit TBC (Tuberkulosis) Penyakit tuberkulosis masih menjadi 

masalah kesehatan dunia dimana WHO melaporkan bahwa 0,5% dari 

penduduk dunia terserang penyakit ini, sebagian besar berada di negara 

berkembang sekitar 75%, diantaranya di Indonesia setiap tahun ditemukan 

539.000 kasus baru Tuberkulosis (TB)  positif dengan kematian 

101.000.(Depkes, 2010). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sukoharjo pada 

tahun 2010 ditemukan 38 kasus, tahun 2011 ditemukan 28 kasus dan tahun 

2012 menjadi 39 kasus. Data Puskesmas Sukoharjo tahun 2010 ditemukan 

penderita TB sebanyak 25 orang, meningkat sebesar 2% menjadi 26 orang pada 

tahun 2011. Pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 9,2% 

menjadi 46 orang. Data tahun 2013, tercatat dari Bulan Januari sampai Bulan 
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November telah ditemukan 47 kasus TB Paru dengan satu kasus meninggal 

dunia. Dari data yang diperoleh, angka kejadian kasus TB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sukoharjo mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2012 (46 

kasus) menjadi 47 kasus pada tahun 2013. 

Dalam hal ini penulis tertarik menyajikan studi kasus dalam bentuk 

karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan 

Gangguan Sistem Pernafasan : TB Paru di Ruang Gladiol Atas RSUD 

Sukoharjo. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan Tuberkulosis 

Paru di RSUD Sukoharjo ? 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum penulis mampu : 

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan TB Paru dan 

mampu mengaplikasikannya pada penderita TB Paru.  

2. Tujuan khusus penulis mampu : 

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien TB Paru 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien TB Paru 

c. Menyusun rencana keperawatan pada pasien TB Paru 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien TB Paru 

e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien TB Paru 
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D. MANFAAT 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan TB paru.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pofesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pada pasien dengan TB Paru. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien dengan 

TB Paru. Agar derajat kesehatan pasien lebih meningkat. 

5. Bagi Pasien atau Keluarga 

Pasien penderita TB Paru bisa menerima perawatan yang maksimal. 

Sehingga keluarga bisa menjaga anggota keluarga yang lain supaya 

terhindar dari penyakit TB Paru. 

 


